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Prof. dr hab. Sławomir Smyczek                                                              Katowice, 24.01.2020 

Katedra Badań Konsumpcji 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

 

 

 

Recenzja 

 

osiągnieć oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego  

dra Tomasza Olejniczaka  

w związku z postępowaniem Rady Wydziału Zarządzania (obecnie Rady Awansów 

Naukowych) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  

o nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (obecnie nauk 

społecznych) w dyscyplinie ekonomia (a obecnie ekonomia i finanse) 

 

 

1. Podstawy formalne recenzji  

Formalną podstawą przeprowadzenia przeze mnie recenzji osiągnięć oraz dorobku 

naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra Tomasza Olejniczaka  jest pismo Centralnej 

Komisji ds. Stopni i Tytułów powołujące mnie na recenzenta w komisji w celu przeprowadzenia 

postępowania habilitacyjnego dra Tomasza Olejniczaka, przekazane przez Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu Prof. dr hab. Macieja Żukowskiego. 

Podstawą prawną dla prowadzonego postępowania habilitacyjnego dra Tomasza 

Olejniczaka jest art. 16 ustawy z dania 14.03.2003.r o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016r. poz. 882, z póź. zm.) oraz 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 01.09.2011r. w sprawie 

kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. 

U. Nr 196, poz. 1165).  

Zgodnie z przywołanym artykułem, do postępowania habilitacyjnego może zostać 

dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągniecia naukowe lub artystyczne, 

uzyskane po osiągnieciu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej 

dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje istotną aktywność naukową lub artystyczną. 
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Osiągniecie może stanowić dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo 

jednotematyczny cykl publikacji. Wniosek o przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w 

dziedzinie nauk ekonomicznych (obecnie nauk społecznych), dyscyplinie ekonomia (obecnie 

ekonomia i finanse), dra Tomasza Olejniczaka wraz z autoreferatem dorobku i osiągnięć w pracy 

naukowo-badawczej wskazuje, że podstawą oceny osiągnięć naukowych jest monografia: 

Olejniczak, T.: Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu, Poznań 2019, ss. 266, którą Habilitant wskazał jako 

główne osiągniecie naukowe.  

Do sporządzenia niniejszej recenzji otrzymałem komplet dokumentacji dotyczącej 

aktywności naukowej Habilitanta, a w szczególności: autoreferat w języku polskim i języku 

angielskim, wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z oświadczeniami współautorów, 

monografię pt. Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych, kopie pozostałych prac 

naukowych, stanowiących osiągnięcia naukowe oraz kopię dyplomu doktora nauk 

ekonomicznych.  

Dostarczona dokumentacja jest wystarczająca do napisania przeze mnie recenzji, spełnia 

również formalne kryteria wymagane od kandydatów na stopień doktora habilitowanego. 

Ponadto oceniam sporządzoną dokumentację jako przygotowaną w sposób prawidłowy i zgodnie 

z najlepszymi standardami. 

 

2. Ocena wkładu głównego osiągniecia naukowego w dyscyplinę  

  Jako główne osiągniecie naukowe dr Tomasz Olejniczak wskazał swoją monografię pt. 

Konsumenci seniorzy wobec innowacji produktowych, wydaną nakładem Wydawnictwa 

Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu w 2019. Monografia liczy 266 stron. Recenzję 

wydawniczą sporządziły wybitne Panie Profesor, będące ekspertami w dziedzinie konsumpcji i 

zachowań konsumentów Prof. dr hab. Grażyna Światowy z Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu oraz Prof. dr hab. Teresa Słaby ze Szkoły Główne Handlowej w Warszawie.  

Rozważania zawarte w monografii zostały podzielone na pięć rozdziałów. Zasadnicza 

część rozprawy jest poprzedzona Wstępem, w którym przedstawione zostało uzasadnienie 

podjęcia tematu, jednakże należy zwrócić uwagę, iż wprost Habilitant nie wskazał w 

uzasadnieniu na występowanie oprócz luki poznawczej także istotnych luk w wiedzy, takich jak 

luka metodyczna i empiryczna, a które winny były przesądzić o znaczeniu podjętych badań. We 
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Wstępie Autor ponadto przedstawił cele pracy, zostały sformułowane hipotezy badawcze, 

zarysowane zostały podstawy źródłowe, w tym metody badań bezpośrednich. Omówiona została 

treść poszczególnych rozdziałów. Rozprawę kończy Zakończenie. Rozważania zawarte w 

rozprawie oparte zostały na bogatej literaturze, w tym literaturze zagranicznej oraz co 

niezmiernie ważne na literaturze bardzo aktualnej. 

Rozpoczynając ocenę monografii należy stwierdzić, że problem badawczy został 

sformułowany prawidłowo w tytule pracy. Należy jednak zwrócić uwagę, że cel główny pracy 

przedstawiony we wstępie nie do końca koresponduje z problemem badawczym. Problem 

badawczy przedstawiony w tytule dotyczy moim zdaniem postaw konsumentów starszych wobec 

innowacji produktowych, a tymczasem cel główny pracy związany jest z identyfikacją 

determinant zakupu i akceptacji przez konsumentów seniorów innowacji produktowych. Przy tak 

określonym problemie badawczym celem głównym powinien być przedstawiony przez Habilitant 

czwarty cel szczegółowy, a obecny cel główny, choć niezwykle ważny, powinien stać się celem 

szczegółowym. Wątpliwości budzi także pierwszy cel szczegółowy, w którym donosi się do 

identyfikacji zmian zachowań nabywczych seniorów. Wątpliwości te dotyczą zasadności 

umieszczenia tego celu w pracy w kontekście braku odniesienia się do niego czy to w hipotezach, 

czy w samych badaniach empirycznych i w konsekwencji braku rozliczenia się z niego 

zakończeniu. Ponadto lektura celów pracy pozwala na refleksję, że brakuje w nich wskazania na 

cele metodyczne i utylitarne, które korespondowałby z lukami w tych obszarach. Biorąc z kolei 

pod uwagę hipotezy badawcze, to same ich formułowanie nie budzi zastrzeżeń. Jednakże 

zauważalny jest brak hipotezy głównej, która korespondowałaby z celem głównym pracy i 

problemem badawczym.        

W rozdziale pierwszym Habilitant skupił się na charakterystyce głównego podmiotu 

badań jakim są konsumenci seniorzy. Towarzyszy tym analizom przedstawienie głównych pojęć 

związanych z procesem starzenia się zarówno poszczególnych jednostek, jak i całego 

społeczeństwa. Autor zaczyna rozdział od prezentacji procesów demograficznych w Polsce jak 

mówi tytuł podrozdziału, a w rzeczywistości od charakterystyki w głównej mierze procesu 

starzenia się polskiego społeczeństwa, popierając to danymi statystycznymi  GUS. W kolejnym 

podrozdziale Habilitant podejmuje próbę zdefiniowania starości i zjawiska starzenia się. Moim 

zdaniem ten podrozdział powinien rozpoczynać rozdział pierwszy, gdyż najpierw należało 

rozstrzygnąć problemy terminologiczne związane z podstawowymi kategoriami, którymi 
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posługuje się  w dalszej kolejności chociażby analizując dane ze źródeł wtórnych. Na uwagę 

zasługują rzetelne analizy teoretyczne problemu starości i starzenia się oraz zastosowanie 

interdyscyplinarnego podejścia w tych analizach. Wysoko ocenić należy analizy zawarte w 

podrozdziale dotyczącym wybranych aspektów psychospołecznych i zdrowotnych ludzi 

starszych. Habilitant wskazał na najważniejsze zmiany jakie występują w funkcjonowaniu i 

zachowaniu osób starszych, które w konsekwencji mają przełożenie na ich zachowania 

konsumpcyjne zachodzące na rynku, jak i samym gospodarstwie domowym. W ostatnim 

podrozdziale Autor przedstawia analizy danych dotyczących sytuacji materialnej i struktury 

konsumpcji seniorów w Polsce. Na uwagę zasługuje umiejętność Habilitanta przedstawienia 

spójnych wyników analiz danych pochodzących zarówno ze źródeł wyczerpujących, jak i 

niewyczerpujących, a tym samy dążenie do przestawienia kompleksowego obrazu seniora jako 

konsumenta. W prezentacji wyników analiz dotyczących kształtowania się wydatków 

konsumpcyjnych zabrakło jednak odniesienia się Autora do kategorii FMCG, która stanowiła 

podstawowy obszar badań bezpośrednich.  

Rozdział drugi poświęcony został problematyce zachowań konsumentów seniorów oraz 

innowacjom, zarówno produktowym, jak i konsumenckim. W pierwszym podrozdziale Habilitant 

prezentuje specyfikę zachowań konsumentów seniorów poprzez analizę wyników badań 

prowadzonych przez różne ośrodki naukowe i badawcze w kraju. Należy wysoko ocenić 

zaprezentowane analizy, w szczególności z punktu widzenia zaprezentowanych w dalszych 

częściach pracy wyników własnych badań Autora. Jednakże należy też zgłosić wątpliwości w 

dwóch kwestiach. Pierwsza uwaga dotyczy wyłącznego skoncentrowania się Autora na wynikach 

badań prowadzonych w Polsce, a pominięcie wyników badań prowadzonych za granicą, w 

szczególności w Stanach Zjednoczonych i krajach skandynawskich, które mogłyby stanowić 

wzorcotwórczy punkt odniesienia w zakresie kształtowania przyszłych zachowań seniorów w 

Polsce. Druga kwestia dotyczy posługiwania się kategoriami, które nie zostały zdefiniowane 

przez Autora. Chodzi tu między innymi o takie kategorie jak: zachowania konsumentów czy 

postawy konsumenckie. Zachowania konsumenckie mogą bowiem przebiegać w dwóch układach 

instytucjonalnych, tj. na rynku i gospodarstwie domowym. Mowa wtedy o zachowaniach 

nabywczych czy też rynkowych i zachowaniach konsumpcyjnych, itp. Rozstrzygnięcie tych 

wszystkich problemów terminologicznych z pewnością zwiększyłoby przejrzystość treści i 

zapewniło większą dyscyplinę metodologiczną. W kolejnych podrozdziałach Autor donosi się do 
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innowacji. Najpierw prezentuje istotę innowacji produktowych dla seniorów. Należy podkreślić 

słuszność wyboru podejścia marketingowe do innowacji produktowych, choć wskazanym byłoby 

się odnieść, choćby w przypisie, do innych teorii i podejść do innowacji. W dalszej części 

rozdziału Habilitant prezentuje proces akceptacji innowacji produktowych przez konsumentów 

oraz innowacyjności zachowań konsumentów, choć w praktyce odnosi się to innowacji 

konsumenckiej. W monografii Autor nie rozstrzyga jednoznacznie czy innowacyjność 

konsumencką rozumie jako określone zachowanie konsumenta – tak by sugerowała nazwa tytułu 

tego podrozdziału – Wyznaczniki innowacyjności zachowań konsumentów, czy też jako określoną 

trwałą postawę konsumencką w jej ujęciu poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym  – a 

takie podejście można zauważyć w dołączonym autoreferacie.  Mimo tej uwagi przeprowadzone 

analizy w tych dwóch podrozdziałach nie budzą zastrzeżeń. Na szczególne znaczenie zasługuje 

krytyczna analiza innowacji konsumenckiej, klasyfikacja jej rodzajów oraz sposobów pomiaru. 

Jednakże zauważany jest w tych analizach brak odniesienia się do konsumentów seniorów i 

zaprezentowania wyników dotychczasowych badań w tym zakresie (z pewnością głównie 

zagranicznych autorów, gdyż na polskim rynku badania o tej tematyce prowadzone przez 

Habilitant mają charakter pionierski).  

Rozdział trzeci Habilitant zatytułował Postawy konsumentów seniorów wobec innowacji. 

Moim zadaniem treść tego rozdziału nie odpowiada jego tytułowi. Rozdział zawiera w prawdzie 

w jednym podrozdziale analizy postaw konsumenckich, ale dotyczą one zmian w otoczeniu 

konsumentów, a nie innowacji. W ostatnim podrozdziale Habilitant przedstawił wybrane 

zwyczaje zakupowe konsumentów seniorów i tu odnosi się do opinii seniorów o nowych 

produktach, źródeł informacji o nowych produktach itp., a więc poszczególnych elementów 

zachowań rynkowych konsumentów seniorów, a nie postaw wobec innowacji, jak sugeruje tytuł 

tego rozdziału. Pierwszy podrozdział trzeciego rozdziału Autor poświęcił metodyce badań 

bezpośrednich.  Moim zdaniem metodyce badań należało poświęcić cały rozdział, gdyż jest to 

bardzo ważny problem, bo w przypadku prac promocyjnych część metodyczna stanowi 

niezwykle istotny element. Świadczy bowiem o warsztacie badawczym naukowca. Autor 

praktycznie w ogólnie nie odniósł się do badań jakościowych przeprowadzonych w 2015 roku, a 

mówi o nich zarówno we wstępie, jak i części metodycznej. Nie ma ich charakterystyki, 

narzędzia badawczego itp. Z kolei w opisie badań ilościowych warto było uzasadnić chociażby 

rodzaje skal i typy pytań zastosowanych w kwestionariuszach wywiadu. Brak także informacji 
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jak Autor połączył wyniki badań z dwóch różnych okresów czasu i dwóch znacznie różniących 

się liczebnie prób badawczych. Oceniając część metodyczną należy podkreślić, że Habilitant 

poświęcił znaczną część analiz na uzasadnienie wyboru metody badawczej, która będzie 

najbardziej odpowiednia dla specyficznego respondenta jakim jest konsument – senior. W tym 

celu Autor przeprowadził przegląd literatury krajowej i zagranicznej z ostatnich lat pod kątem 

wykorzystania poszczególnych metod badawczych w badaniach zachowań konsumentów 

seniorów. Tą część oceniam bardzo wysoko. Następnie Habilitant przedstawił cele badań 

bezpośrednich i hipotezy badawcze. Są one kopią celów i hipotez przedstawionych we wstępie, 

co wskazuje na chociażby brak celu teoretycznego w całej pracy oraz na wskazany już wcześniej 

brak celów metodycznego i utylitarnego. Następnie Autor przedstawił metodę doboru do próby 

respondentów w odniesieniu do badań o charakterze ilościowym. Brak takiego odniesienia w 

przypadku badań o charakterze jakościowym. W kolejnym etapie przedstawione zostały 

zastosowane metody analizy danych zebranych w badaniach ilościowych. Podrozdział kończy 

przedstawienie założeń jakie Autor przyjął w obszarze definiowania pojęć w procesie prezentacji 

wyników badań. Następne podrozdziały oraz rozdziały czwarty i piąty zawierają analizy 

wyników badań bezpośrednich Habilitanta. I tak, w pierwszej kolejności Autor odniósł się do 

postaw seniorów wobec zmian otoczenia. Początkowo sporo miejsca poświęca w tym 

podrozdziale na zdefiniowanie terminu postawa. I tu znów powraca wcześniejsza uwaga 

związana z brakami w zdefiniowaniu głównych pojęć wykorzystanych w badaniach, a tym 

samym koniecznością uporządkowania treści zawartych w całej pracy, tj. wyodrębnienia 

rozdziałów wyłącznie dedykowanych kwestiom teoretycznym związanym z rozstrzygnięciami 

dotyczącymi poszczególnych kategorii i zjawisk rynkowych oraz rozdziałów empirycznych 

prezentujących zarówno wyniki badań ze źródeł wtórnych, jak i pierwotnych. Druga uwaga 

dotyczy rozbieżności pomiędzy tym co zapowiada Autor pisząc, iż będzie przedstawiał postawy 

zarówno w ujęciu poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym. A tymczasem postawy 

konsumentów wobec zmian otoczenia ukazuje jedynie w ujęciu emocjonalnym. Należy jednak 

przyznać, że analizy dotyczące wpływu zmian w życiu osobistym i zmian życia codziennego na 

zachowania nabywcze konsumentów seniorów mają duże walory poznawcze. Ostatni podrozdział 

trzeciego rozdziału dotyczy zwyczajów zakupowych. I tu znów należy postawić zarzut o braku 

zdefiniowania tej kategorii i w konsekwencji jej zoperacjonalizowania na potrzeby 

przeprowadzonych badań. Z tego też pewnie powodu w podrozdziale znajdują się i kwestie 
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dotyczące częstotliwości zakupu wybranych artykułów FMCG, jak i odniesienie do wybranych 

elementów określających zwyczaje zakupowe konsumentów seniorów, ale w odniesieniu nie do 

ww. artykułów, ale zakupów produktów w ogóle. Podobnie same analizy i zastosowane metody 

statystyczne należy ocenić wysoko, ale należy zwrócić uwagę właśnie na dobór problemów 

badawczych w poszczególnych częściach pracy.  

Rozdział czwarty pracy Habilitant poświęcił analizom dotyczącym akceptacji innowacji 

przez konsumentów seniorów. W pierwszym podrozdziale została przedstawiona problematyka 

innowacyjności w zachowaniach konsumentów seniorów. Jednakże lektura tego podrozdziału 

nasuwa wątpliwości czy nie bardziej zasadnym byłoby wskazanie w tytule, że analizy dotyczą 

postaw konsumentów wobec innowacyjnych produktów, głównie w obszarze zainteresowania 

konsumentów innowacyjnymi produktami w ogóle oraz w odniesieniu do poszczególnych 

rodzajów produktów FMCG. Następnie Autor przedstawił problematykę postrzegania innowacji 

produktowych przez konsumentów seniorów, w szczególności czym są innowacje dla tych 

konsumentów, jakim elementom nowości przypisują największe znaczenie, jakie zmiany w 

produktach są postrzegane jako nowości. We wszystkich tych kwestiach choć analizy zostały 

przeprowadzone prawidłowo, to niedosyt budzi fakt, że wyniki są generalizowane i odnoszą się 

do całej grupy produktów FMCG. Brak jednak pokazania zróżnicowania analizowanych zjawisk 

według przyjętych przez Autora czterech głównych grup produktów w ramach FMCG. To 

rozróżnienie, choć w podziale bardziej szczegółowym i szerszym występuje dopiero w 

przypadku analiz opinii seniorów o ilości postrzeganych przez nich nowości pojawiąjących się na 

rynku. Ostatni podrozdział Habilitant zatytułował Zakupy i konsumpcja innowacji produktowych 

przez seniorów. W autoreferacie pisze, że w tym podrozdziale przedstawia proces zakupu 

innowacji produktowych przez seniorów. Zarówno tytuł, jak i opis zawartości tego podrozdziału 

budzą wątpliwości w kontekście lektury jego treści. Z resztą tę uwagę można byłoby odnieść 

także do niektórych innych podrozdziałów. Po pierwsze nie przedstawiono w nim analiz 

dotyczących konsumpcji innowacji produktowych, a po drugie wskazano jedynie na wybrane 

elementy procesu decyzyjnego konsumentów, takie jak postrzegane ryzyko przez konsumenta, 

źródła informacji, częstotliwość zakupu, motywy zakupu i odrzucenia innowacji produktowych. 

Wszystkie te analizy są niezwykle ważne z punktu widzenia problematyki pracy, lecz są jedynie 

wycinkiem tego co zapowiada w tytule Autor. Niezwykle ważnym elementem rozważań, 

zasługującym na szersze przedstawienie nawet w osobnym podrozdziale, było opracowanie 
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modelu postaw konsumentów seniorów wobec innowacji produktowych. Biorąc pod uwagę moje 

wcześniejsze uwagi dotyczące celów pracy, to właśnie identyfikacji postaw ludzi starszych 

wobec innowacji produktowych i budowa ich modelu winna być głównym celem tej monografii. 

Nie przeprowadzono do tej pory w naszym kraju badań ukazujących postawy konsumentów 

seniorów według skłonności do szybszej niż inni akceptacji nowości produktowych. 

Przeprowadzona nie tyle segmentacja jak piszę Autor, lecz typologia konsumentów seniorów 

ukazuje znaczne zróżnicowanie ich postaw, także w aspekcie różnych rodzajów produktów co 

stanowi ważny wkład w rozwój teorii zaproponowanej przez Rogersa.  

W ostatnim piątym rozdziale Habilitant przedstawia dalsze analizy zebranych w 

badaniach pierwotnych danych. W pierwszej kolejności wskazuje na determinanty zakupu 

innowacji produktowych przez konsumentów na rynku FMCG. Autor założył, iż istotne 

znaczenie w procesie akceptacji innowacji mają 4 czynniki jakościowe. Można się z tym 

założeniem zgodzić, jednakże istotne w pracy naukowej jest pokazanie podstaw takiego 

założenia oraz wskazanie tych czynników, których nie uwzględniono w analizach z podaniem 

powodu. Należy jednak dodać, że przeprowadzone analizy są rzetelne i ukazują istotnie 

zróżnicowany obraz konsumentów seniorów w aspekcie zakupu innowacji czterech grup 

produktowych FMCG. Następnie Habilitant podjął udaną próbę modelowego ujęcia procesu 

akceptacji innowacji produktowych przez konsumentów seniorów. Przedstawił zmodyfikowany 

teoretyczny model akceptacji innowacji produktowych, który jest na tyle uniwersalny, że nie 

tylko może służyć do analiz w grupie konsumentów seniorów, ale także innych grup 

konsumentów, co niewątpliwie jest także istotnym wkładem Habilitanta do nauki. Następnie 

Autor przeprowadził weryfikację empiryczną tego modelu. Rozdział kończy segmentacja 

konsumentów seniorów według ich postaw wobec innowacji. Autor przedstawia w tej części 

pracy dotychczasowe segmentacje / typologie konsumentów seniorów według różnych kryteriów, 

a następnie przedstawia koncepcję swojej, nowej segmentacji – i tu znów musi pojawić się uwaga 

dotyczącego tego, iż de facto Autor przeprowadził typologię konsumentów na nie segmentację. 

Druga uwaga także dotyczy terminologii, gdyż Habilitant przedstawia w treści rozdziału, iż 

będzie dokonywał podziału konsumentów seniorów wg ich postaw a tymczasem w tytule tabeli, 

w której ukazuje wyodrębnione typy konsumentów odwołuje się do ich zachowań innowacyjnych 

a nie postaw. Biorąc natomiast treść samego podrozdziału na wyróżnienie zasługuje szczegółowa 

analiza poszczególnych profili konsumentów seniorów.               
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Pracę kończy Zakończenie zawierające rozliczenie się z celami i hipotezami podjętymi do 

realizacji w pracy. W tej części pracy Habilitant wskazuje także na wkład do dotychczasowego 

stanu wiedzy. Cennym jest ponadto wskazanie na ograniczenia jakie wystąpiły w samy procesie 

badawczym, przyjętych złożeniach i konsekwencji jakie to niesie dla interpretacji wyników 

badań. Świadczy to o dojrzałości badawczej Habilitanta. Autor wskazuje w Zakończeniu także na 

walory praktyczne przeprowadzonych analiz.      

Podsumowując, stwierdzam, że monografia dra Tomasza Olejniczaka wnosi istotny wkład 

do istniejącego stanu wiedzy w dyscyplinie ekonomia (obecnie ekonomia i finanse). Spełnia więc 

wymagania określające osiągnięcie naukowe opisane w art. 16 ust. 2 ustawy o stopniach 

naukowych i tytule naukowym. Szczególnie istotnymi rezultatami naukowymi są: 

 rozwiązanie ważnego, aktualnego i niepodejmowanego w tak szerokim zakresie 

dotychczas w polskiej literaturze problemu naukowego dotyczącego zachowań 

innowacyjnych konsumentów seniorów,  

 uporządkowanie teoretycznych podstaw i przedstawienie spójnej koncepcji postaw 

konsumentów seniorów wobec innowacji produktowych na rynku FMCG,  

 zmodyfikowanie i dostosowanie modelu postaw wobec innowacji rynkowych Rogers’a 

do specyfiki konsumentów seniorów, 

 weryfikacja empiryczna, metodycznie poprawna, opracowanego modelu akceptacji 

innowacji produktowych przez konsumentów seniorów na rynku produktów FMCG,  

 przedstawienie materiału badawczego dającego podstawę typologii konsumentów 

seniorów ze względu na innowacyjność postaw na rynku FMCG,   

 identyfikacja determinant akceptacji nowych produktów przez konsumentów seniorów,  

 wskazanie na ograniczenia przeprowadzonych badań, możliwości aplikacyjne 

uzyskanych wyników, a także określenie kierunków dalszych badań nad 

innowacyjnością konsumentów seniorów.  

Tak określony i oceniony powyżej wkład osiągniecia naukowego dra Tomasza 

Olejniczaka stanowi o mojej jednoznacznie pozytywnej rekomendacji do nadania Mu stopnia 

naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia (a obecnie ekonomia i finanse).       
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3. Ocena pozostałego dorobku i aktywności naukowej 

Analizując dorobek naukowy dra Tomasza Olejniczaka pod względem ilościowym i  

jakościowym należy uznać go za wystarczający dla pracownika naukowego w okresie 

przedhabilitacyjnym, a więc zasługujący na pozytywną ocenę. Badania naukowe i publikacje 

Habilitanta koncertują się, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, na dwóch nurtach 

badawczych. Pierwszy związany jest z zachowaniami konsumentów i czynnikami je 

kształtującymi na różnych rynkach. Drugi natomiast obejmuje problematykę strategii 

wprowadzania innowacji produktowych na rynku produktów żywnościowych. 

Badania prowadzone w pierwszym nurcie koncentrują się głównie na dwóch rynkach, tj. 

rynku produktów żywnościowych i rynku sportowym. Problemy poruszane w badaniach 

obejmowały takie zagadnienia jak proces zakupu żywności, determinanty zachowań 

konsumentów żywności, w tym żywności funkcjonalnej, postawy konsumentów wobec różnego 

rodzaju żywności czy nowe trendyw zachowaniach konsumentów żywności. Szczególne 

znaczenie dla dorobku Habilitanta miał Jego udział w realizacji grantu NCN pt. Komercjalizacja 

produktów żywnościowych i jej uwarunkowania. Badania realizowane przez Habilitanta w 

ramach tego grantu, które odbicie znalazły w monografii opublikowanej przez PWE obejmowały 

m.in. zagadnienia metodyczne w badaniach zachowań konsumentów na rynku żywności, postawy 

konsumentów wobec nowych produktów i determinanty je kształtujące czy problemy 

komercjalizacji nowych produktów żywnościowych. Ponadto Habilitant badał zachowania i 

preferencje sportowe mieszkańców, głównie Wielkopolski. Podjął się także w badaniach 

problemu zmian w zachowaniach nabywczych i konsumpcyjnych konsumentów, a także 

konsumpcji produktów innowacyjnych. Z kolei współpraca z praktyką zaowocowała 

publikacjami dotyczącymi wykorzystania badań marketingowych w zarządzaniu sieciami 

handlowymi.  

Równolegle z prowadzonymi badaniami w ramach pierwszego nurtu Habilitant prowadził 

analizy dotyczące realizacji przez przedsiębiorstwa strategii innowacji produktowych na rynku 

produktów żywnościowych. Ramach tego nurtu zrealizował badania nad istotą innowacyjności 

produktowej, jej różnymi formami, procesem kreowania innowacji. Z pewnością pod wpływem 

dużego doświadczenia Habilitanta w realizacji badań prowadzonych w pierwszym nurcie, także 

w przypadku innowacji produktowych pojawiły się publikacje związane z zakupami 

konsumentów innowacji żywnościowych.  
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Zainteresowania Habilitanta segmentem konsumentów seniorów zaowocowały wieloma 

publikacjami obejmującymi oba wcześniejsze nurty badawcze. Publikacje obejmują zarówno 

problemy metodyczne związane z prowadzeniem badań wśród tej bardzo specyficznej grupy 

konsumentów, istotę i zmiany zachodzące w zachowaniach konsumpcyjnych seniorów, czy w 

końcu problem postaw konsumentów seniorów wobec innowacji produktowych.     

Dr Tomasz Olejniczak w ciągu 9 lat od uzyskania stopnia naukowego doktora nauk 

ekonomicznych był autorem 43 prac naukowych, z czego tylko 5 w języku angielskim. Habilitant 

brał aktywny udział w 19 konferencjach, jednakże tylko krajowych. Był także recenzentem 10 

artykułów do polskich czasopism.   

Należy także dodać, że od uzyskania stopnia doktora Habilitant uczestniczył w 6 

projektach naukowo-badawczych, w tym 2 finansowanych ze środków NCN, a w 4 

finansowanych w ramach ministerialnej dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.  

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że praca naukowo-badawcza Habilitanta została 

nagrodzona dwukrotnie na macierzystej uczelni nagrodami Rektora.  

Rozpoznawalność publikacji naukowych Habilitanta w środowisku naukowym kształtuje 

się na następującym poziomie: a) liczba cytowań (bez autocytowań) publikacji wynosi 

odpowiednio według bazy: Web of Science (WoS): 9, BazEkon: 101, a Google Scholar: 144, b) 

indeks Hirscha wynosi według bazy: Web of Science (WoS): 2, BazEkon: 5, a Google Scholar: 4. 

Rozpoznawalność ta jest na umiarkowanym poziomie i z pewnością jest wynikiem małej ilości 

publikacji w języku angielskim. Nisko należy ocenić poziom umiędzynarodowienia dorobku 

naukowego Habilitanta.   

Biorąc jednak pod uwagę wszystkie powyższe konstatacje pozostały dorobek naukowy 

Habilitanta w wymiarze ilościowym i jakościowym oceniam pozytywnie.  

 

4. Ocena działalności dydaktycznej, eksperckiej i organizacyjnej 

Habilitant prowadzi liczne zajęcia ze studentami studiów stacjonarnych i 

niestacjonarnych, na pierwszym i drugim poziomie kształcenia. Jak wynika z przedłożonej 

dokumentacji zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku polskim. Brak także doświadczenia w 

prowadzeniu zajęć za granicą. Natomiast Habilitant ma doświadczanie w prowadzeniu zajęć 

zarówno w macierzystej uczelni, jak i innych polskich prywatnych uczelniach.   
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Wysoko należy ocenić dbałość Habilitant o jakość prowadzonych dla studentów zajęć 

oraz o wykorzystywanie praktycznych doświadczeń. Dbałość ta przejawia się także w udziale w 

szkoleniach i kursach z nowoczesnych technik analitycznych w podnoszeniu jakości kształcenia 

na studiach ekonomicznych.  

W ramach opieki nad studentami Habilitant prowadzi seminaria inżynierskie. Był 

promotorem 25 prac na kierunku Towaroznawstwo oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, a 

obecnie 10 studentów uczęszcza na seminaria prowadzone przez Habilitanta. Ponadto był 

opiekunem dwóch prężnie działających kół naukowych.  

Habilitant angażuje się także w aktywności o charakterze organizacyjnym. Był członkiem 

zespołu okresowej parametryzacji Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu, był członkiem Rady Wydziału Towaroznawstwa oraz członkiem Komisji 

Rekrutacyjnej na ww. Wydziale. Ponadto Habilitant był koordynatorem wydziałowym ds. 

badania losów absolwentów. Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie Habilitanta w prace 

organizacyjne związane z przygotowaniem wielu konferencji w macierzystej uczelni.  

Za swoje aktywności organizacyjne Habilitant otrzymał nagrodę zespołową II stopnia 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.   

Habilitant współpracuje także z przedstawicielami praktyki gospodarczej. Zrealizował 

projekt naukowo-badawczy finansowany ze środków Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 

dotyczący przeprowadzania badań marketingowych dla przedsiębiorstwa Hortimex. Ponadto dla 

przedsiębiorstwa Intermarche zrealizował projekt dotyczący obserwacji zachowań konsumentów.  

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że aktywność dydaktyczna, organizacyjna i 

ekspercka dra Tomasza Olejniczaka jest właściwa i stanowi podstawę do jest pozytywnej oceny. 

Wątpliwości budzi jedynie niski poziom umiędzynarodowienia wszystkich ww. aktywności dra 

Tomasz Olejniczaka.   

 

5. Konkluzja końcowa 

Po zapoznaniu się z monografią wskazaną przez Habilitanta jako główne osiągniecie 

naukowe, a także informacjami na temat działalności naukowej, dydaktycznej, eksperckiej i 

organizacyjnej dra Tomasza Olejniczaka stwierdzam, że moja ocena jest pozytywna we 

wszystkich aspektach. Publikacje dra Tomasza Olejniczaka po uzyskaniu stopnia naukowego 
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doktora prezentują odpowiedni poziom merytoryczny wykazując znaczący wkład w rozwój 

dyscypliny ekonomia (obecnie ekonomia i finanse).  
Wobec powyższego stwierdzam, że spełnione zostały wymagania przewidziane w 

Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z 

dnia 14 marca 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami i rekomenduję Radzie Awansów 

Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nadanie doktorowi Tomaszowi 

Olejniczakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia (a obecnie 

ekonomia i finanse).       
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